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Iskrivi in dobrodušni Rado Kočevar 
pripoveduje, kako so ga pred skoraj 
petinsedemdesetimi leti, v izredno 
skromnih povojnih razmerah, tako 
očarale gore – oddaljene in visoke –, da 
je postal alpinist. S soplezalci je obiskoval 
naše najbolj slovite stene in med prvimi 
ponavljal najtežavnejše smeri v njih, nato pa 
preplezal tudi še težje prvenstvene smeri, 
ki so vzbujale največje občudovanje in 
imajo še danes posebno vabljiv čar. Izstopal 
je kot najboljši v svoji generaciji, ki je prva 
dohitevala alpinistične velesile.
Spomini plezalca »tistih lepih let« so 
ožarjeni z mladostno svetlobo in so pristen 
in zanesljiv pogled na prvo povojno 
generacijo.  
Tako začenjamo prav razumevati tedanje 
uspehe, ki nas navdajajo z zasluženim 
spoštovanjem in občudovanjem.

France Malešič

FOTOGRAFIJA NA NASLOVNICI

Rado Kočevar v Šiji Brane  (foto Marjan Keršič - Belač)

FOTOGRAFIJA NA ZADNJI STRANI

Rado Kočevar (foto Milan Jazbec)
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Najlepše sem se ujel s soplezalcem Radom Kočevarjem.  
Nobenih besed nisva potrebovala. Že po tresenju hlač sva videla,  

kakšne težave ima kdo od naju. Poznala sva se po petah,  
kako sva jih postavljala, po podplatu.

Ciril Debeljak - Cic
soplezalec

Rado je moj vzornik, ker je vztrajen, vedno dobre volje  
in doseže tisto, kar si zada. Občudujem ga.

Nick Kocevar, vnuk Rada Kočevarja  
in najhitrejši Evropejec in belec v teku na sto metrov na mladinskem  

svetovnem prvenstvu v Nairobiju v Keniji leta 2017

Rado se je med nami najbolj jasno zavedal, kaj hoče v alpinizmu,  
kako bo to dosegel in je imel za to tudi neizčrpne zaloge energije in volje.  

Bil je plezalec, ki je tvegal in utiral pot. Niso mu zastonj rekli »živa mišica« …

France Zupan, soplezalec

Rado Kočevar je vodilni povojni plezalni avantgardist.  
Njegovi vizionarski vzponi predstavljajo višek modernega plezanja  

na Slovenskem pred letom 1950. 

Silvo Karo, vrhunski alpinist
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Rado Kočevar (1928), odličen alpinist 
prve povojne generacije, s svojim 
nekajletnim intenzivnim delovanjem, 
velikimi plezalnimi uspehi in potem 
nenadnim zatonom predstavlja 
svojevrsten fenomen v zgodovini 
slovenskega alpinizma. Slovel je kot 
zelo močan, trden, zanesljiv in predan 
plezalec, ki se je alpinizma loteval 
načrtno. Veliko vzponov je tudi 
dokumentiral s fotografijami, zapisi, 
članki in plezalnim vodnikom V naših 
stenah (1954). Deloval je kot gorski 
reševalec, gorski vodnik, alpinistični 
inštruktor in učitelj. Še vedno vitalen in 
goreč občudovalec gorskega sveta je v 
enaindevetdesetem letu življenja prejel 
priznanje PZS za življenjsko delo 
v alpinizmu.   

Mojca Volkar Trobevšek

Tista lepa leta_oprema 4 PRINT corr.indd   1 4/2/19   12:26



Rado KočevaR in Mojca volKaR TRobevšeK 

Tistalepa
leta

Spomini Rada KočevaRja

Tista lepa leta_prelom 7 PRINT.indd   3 29/1/19   20:26



5

9 Predgovor

11 Uvodna beseda

13 Rado Kočevar, prva povojna generacija alpinistov  
                            in kaj se lahko od njih naučimo

17 V stenah nad Kamniško Bistrico

17 1946 – prvi koraki 

20 Greben Rinka–Skuta

21 Gradnja bivaka pod Skuto

23 Prva nesreča

25 Prvi resnejši vzponi

30 Zimsko grebensko prečenje

32 Skuta levo od Južnega raza in Kogel

33 Okrešelj

33 Dvakrat Modec-Režek

34 Mrzla gora

35 Direktna smer v severni steni Štajerske Rinke

39 Kamniške s severa

39 Severozahodni greben Kočne

40 Pozimi od Makeka

43 Korošica in bližnje stene

43 Lučki Dedec

44 Prva šestica plus v naših stenah 

50 Severna stena Ojstrice

53 V Triglavski severni steni

54 1947 – leto hitrega napredka 

55 Zvezni alpinistični tečaj za inštruktorje v Vratih

58 Čopov steber v osmih urah
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59 V snegu in ledu

59 Poskus v Bavarski smeri leta 1948

60 Jugov steber

62 Prvi zimski vzpon v Skalaški smeri 

65 V stenah nad Tamarjem

65 Severna stena Travnika – prelomnica v slovenskem alpinizmu

70 Šite, skalnati zid med Travnikom in Jalovcem

72 Prvi zimski vzpon

75 V gorah Martuljka

75 Severna stena Široke peči

78 Škrnatarica pozimi

79 Severna stena Špika

81 Stenar in Prisojnik, trije prvi pristopi

81 Stenarjev Trikot

84 Prisojnik

85 Nova zimska varianta v Mlinarici 

86 Centralna smer v Zadnjem Prisojniku

89 Čvrsnica in Prenj

89 Čvrsnica leta 1949 

92 Prenj leta 1949

94 Čvrsnica septembra 1950

95 Črna Gora – Prokletije

101 V Severnih Apneniških Alpah 

102 Wilder Kaiser prvič

103 Watzmann 

106 Wilder Kaiser drugič 

109 Wilder Kaiser tretjič

110 Wetterstein
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113 Chamonix  

113 Prvič na Mont Blanc – sam 

116 Čez Brenvo na Mont Blanc 

121 Hudičev greben (Arête du Diable), Mont Blanc du Tacul

122 Grépon

123 Aiguille du Chardonnet

124 Aiguille Purtscheller

124 Velikanov zob (Dent du Géant)

125 Mont Blanc čez ledenik Bossons 

126 Mont Blanc, zadnjič 

127 Turni smuki

127 Začetki

128 Hochschwab in Dolomiti

130 Mozirske planine–Raduha–Korošica

133 S smučmi v Julijcih

137 Čez mejo

139 S kolesom v gore 

140 Iz Logarske doline čez Kamniško sedlo v Bistrico

142 Grenoble–La Berarde

145 Na Olimpu, prestolu bogov

145 V spomin profesorju in alpinistu Francetu Avčinu

149 SREČANJA

155 INTERVJU Z RADOM KOČEVARJEM

151 Živa mišica – Izpoved legendarnega povojnega plezalca

163 SEZNAM SOPLEZALCEV
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Po neuspelem poskusu v Bavarski smeri pozimi leta 1948.  
Od leve: Rado, Sandi Blažina, France Zupan in Marjan Keršič - Belač.
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V TRIGLAVSKI SEVERNI STENI

Deseti avgust 1946 mi bo za vedno ostal v spominu. Prvič sem bil na Triglavu, 
in to čez Steno! Plezali smo v Slovenski smeri, ki je bila moja peta plezalna tura 
in prva v Julijskih Alpah. V naslednjih dvanajstih letih sem enaintridesetkrat 
pretipal mogočen zid nad dolino Vrat v vseh možnih razmerah. Tu so tri pono-
vitve Čopovega stebra in zimska pristopa po Jugovem stebru in v Skalaški sme-
ri. Sfinga je delo generacij za menoj, ki so uspešno sledile vzponu Joža Čopa in 
Pavle Jesih takoj po drugi svetovni vojni.

O vzponih v Steni sem se seznanil v knjigi V Triglavu in njegovi soseščini 
Evgena Lovšina (1944). Opisi so bili zame, alpinista začetnika, tako impozan-
tni, da smo dober mesec po plezalnem tečaju na Jermanovih vratih18 z Dane-
tom Škerlom in Francetom Zupanom morali obiskati dolino Vrata. Že prvi 
pogled na steno ob prihodu v Aljažev dom je bil nekaj posebnega. Takrat je 
bilo v Vratih srečanje slovenskih planincev in na zelenici pred domom smo 
komaj prenočili v nekem šotoru. Pogled na Steno je vzbujal nelagoden obču-
tek, ko pa smo naslednjega dne začeli s plezanjem, je šlo kar hitro navzgor. Po-
tem pa ledenik in Triglav. Naslednjega dne smo bili spet v steni. Preplezali smo 
Nemško smer v spodnjem delu in izplezali po Prevčevi varianti. Tokrat je bil z 
menoj v navezi Henrik Vadnov, Dane pa je plezal z Mirom Piršem. Obakrat 
nas je prevzela višina stene, nekaj težav pa nam je povzročala orientacija, ki 
je bila zahtevnejša kot v stenah Kamniško-Savinjskih Alp. Prijetno pa smo bili 
presenečeni nad težavnostjo, saj nismo naleteli na posebne ovire. 

Med zanimive dogodke v začetku tega leta spada še posebnost: 
Pogačnikov skok čez Malo Črno steno. Nisem mogel verjeti, ko sem 
stal pod krajem dogodka, komaj tri mesece pozneje. Žal mi je,  
da takrat nisem imel fotoaparata za podrobnejšo dokumentacijo.  

18  Staro ime za Kamniško sedlo
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